
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

12 червня 2018 року м. Біла Церква № 257

Про затвердження акту приймання-передачі у комунальну власність 
територіальної громади міста Білої Церкви безоплатно від фізичної 
особи-підприємця Найвельта Е.М. зовнішніх водопровідної та 
каналізаційної мереж, що прокладені до житлового будинку по 
вул. Шолом-Алейхема, 37 в місті Білій Церкві Київської області

Розглянувши подання управління комунальної власності та концесії Білоцерківської 
міської ради від 14 травня 2018 року № 01-16/281, відповідно до п.п.1 п. а) ч. 1 ст. 30, ст. 40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської 
ради від 25 січня 2018 року №1903-45-VП «Про надання згоди на безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви від фізичної особи - 
підприємця Найвельта Е. М. зовнішніх водопровідної та каналізаційної мереж, що прокладені 
до житлового будинку по вул. Шолом-Алейхема, 37 в місті Білій Церкві Київської області», 
рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 березня 2018 року №113 
«Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної громади міста 
Білої Церкви безоплатно від фізичної особи-підприємця Найвельта Е.М. зовнішніх 
водопровідної та каналізаційної мереж, що прокладені до житлового будинку по вул. Шолом- 
Алейхема, 37 в місті Білій Церкві Київської області», виконавчий комітет міської ради 
вирішив:

1. Затвердити акт приймання -  передачі у комунальну власність територіальної громади 
міста Білої Церкви безоплатно від фізичної особи-підприємця Найвельта Е.М. зовнішніх 
водопровідної та каналізаційної мереж, що прокладені до житлового будинку по вул. Шолом- 
Алейхема, 37 в місті Білій Церкві Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Новогребельську І.В.

Міський голова Г. Дикий



ВІД

Затверджено
рішенням виконавчого комітету 
Білоцерківської міської ради 
_________ 2018 року № ______

АКТ
приймання -  передачі у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви 

безоплатно від фізичної особи-підприємця Найвельта Е.М. зовнішніх водопровідної та 
каналізаційної мереж, шо прокладені до житлового будинку по вул. Шолом-Алейхема, 37

в місті Білій Церкві Київської області

Комісія, утворена відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 
міської ради від 13 березня 2018 року № 113 «Про створення комісії по прийняттю у 
комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви безоплатно від фізичної 
особи-підприємця Найвельта Е.М. зовнішніх водопровідної та каналізаційної мереж, що 
прокладені до житлового будинку по вул. Шолом-Алейхема, 37 в місті Білій Церкві 
Київської області» 
у складі:

Новогребельська 
Інна Володимирівна

Гребенюк Руслан 
Іванович 
Клочко Марина 
Петрівна

Найвельт Едуард 
Михайлович 
Пахольчук Олексій 
Іванович 
Савченко Олег 
Іванович

» • • і- голова КОМІСІЇ, заступник міського голови 

Члени комісії:
• начальник управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради;
начальник відділу обліку комунального майна та концесії 
управління комунальної власності та концесії Білоцерківської 
міської ради;

- фізична особа-підприємець;

• директор технічний товариства з обмеженою відповідальністю 
«БІЛОЦЕРКІВВОДА»;
начальник управління житлового господарства департаменту 
житлово - комунального господарства Білоцерківської міської 
ради.

Об’єкт передачі розміщений за адресою: вул. Шолом-Алейхема. 37, м. Біла Церква. 
Київська обл.
належить: фізичній особі-підприємцю Найвельту Е.М..
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)
передається : комунальна власність територіальної громади міста Білої Церкви.
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія установила:

1. До складу цілісного майнового комплексу, що передається, належать:

(перелік облікових одиниць згідно з балансом)

Загальні відомості:
загальна площа будівель та споруд (пооб’єктно) 
площа земельної ділянки
загальна площа житлового будинку 
кількість квартир_______________

кв. метрів

кв. метрів 
гектарів



Вартість основних фондів:
відновна вартість_______
залишкова вартість______

тис. гривень 
тис. гривень

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить

(найменування об’єкта передачі)
оалансоутримувач

(повне найменування, місцезнаходження та

ідентифікаційний код юридичної особи)
Загальні відомості:
рік введення в експлуатацію_________2________________
будівельний об’єм (загальний)
площа забудови (загальна)___
площа земельної ділянки

куб. метрів 
кв. метрів 
гектарів

загальна площа житлового будинку 
кількість квартир_______________

кв. метрів

Вартість основних фондів:
відновна вартість_______
залишкова вартість_____

тис. гривень 
тис. гривень

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається, 
належить:
- зовнішня водопровідна мережа, 2016 року введення в експлуатацію, яка складається із: 
труба ПЕ діаметром 110 мм (приєднання будинку 2 нитки), довжиною 168,0 м,
труба ПЕ діаметром 110 мм (винос зовнішньої мережі централізованого водопостачання), 
довжиною 42,0 м,
колодязі діаметром 2000 мм -  1 шт. діаметром 1500 мм -  2 шт., діаметром 1000 мм -  1 
шт.;
- зовнішня каналізаційна мережа, 2016 року введення в експлуатацію, яка складається із: 
труба ПВХ діаметром 160 мм, довжиною 24 м,
колодязь діаметром 1500 мм -  1 шт.,
балансоутримувач: фізична особа-підприємець Найвельт Е.М.

(повне найменування, місцезнаходження та, ідентифікаційний код юридичної особи)

вартість основних фондів: 
зовнішня водопровідна мережа: 
первісна (балансова) вартість : 228077 грн. 
залишкова вартість: 228077 грн.
знос: 0 грн.
зовнішня каначізаційна мережа: 
первісна (балансова) вартість : 25661 грн, 
залишкова вартість: 25661 грн,
знос: 0 грн.

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається:
реєстраційний номер__________ ^___________
марка________________________ ___________
модель
номер шасі



рік випуску

4. Інші відомості : мережі знаходяться в належному технічному стані.

5. Пропозиції комісії : відображене в акті прийнято.

6. Разом з об’єктом передається технічна документація:
Проект багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями магазину по вул. Шолом-Алейхема, 37 в м. Б.Церква, том 3.1-ЗВК.1 
(зовнішні ВОДОПРОВІД і каналізація) їкопіяї.
- Виконавче знімання території та інженерних мереж багатоквартирного будинку 
вул. Шолом-Алейхема. 37 м. Біла Церква. Київської області.

7. До акта приймання - передачі додається:
Довідка ФОП Найвельта Е.М. від 13 червня 2017 року № 682/НЕМ про балансову 
вартість.

Голова комісії

Члени комісії

16 квітня 2018 року

І. Новогребельська 

Р. Гребенюк

М. Клочко

Е. Найвельт

О. Пахольчук

О. Савченко


